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เอกสารแนบ 9
Enclosure No.9

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.)
Proxy (Form A.)

เขียนที___________________________________________
Written at

เลขทะเบียนผูถ้ อื หุน้
Shareholders’ Registration No.

วันที_________ เดือน____________ พ.ศ.___________
Date
Month
Year

(1) ข้าพเจ้า
I/We
อยูบ่ า้ นเลขที
Address

สัญชาติ
Nationality

(2) เป็ นผูถ้ อื หุน้ ของ บริ ษทั ซีเอ็ดยูเคชัน จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”)
am/are (a) shareholder(s) of SE-EDUCATION Public Company Limited (“The Company”)
โดยถือหุน้ จํานวนทังสินรวม________________________ หุน้ และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ____________________ เสียง ดังนี
holding the total number of
shares and having the right to vote equal to
votes as follows.
 หุน้ สามัญ__________________________________ หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ_______________________ เสียง

Ordinary share

shares and having the right to vote equal to

votes

 หุน้ บุรมิ สิทธิ________________________________ หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ_______________________ เสียง

Preferred share

shares and having the right to vote equal to

votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ / Hereby appoint
(ผูถ้ อื หุน้ สามารถแต่งตังบุคคลเป็ นผูร้ บั มอบฉันทะได้ 3 คน โดยผูร้ บั มอบฉันทะคนใดคนหนึงเพียงคนเดียวเท่านันทีจะเป็ นผูแ้ ทนของผูถ้ อื หุน้ ใน
การมาเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ ทังนีผูถ้ อื หุน้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือเลขานุการของบริษทั ฯ ก็ได้ โดยกาเครืองหมาย  หน้า
ชือกรรมการอิสระหรือเลขานุการบริษทั ฯ ทีปรากฏข้างท้ายนี / Shareholder may appoint 3 proxies and only one of them shall represent
him/her to attend the Meeting. Shareholder may appoint Independent Directors or Company Secretary of the Company by indicating
 in the boxes in front of their names listed below.)
 นายสาโรช ลําเลิศประเสริฐกุล / Mr. Saroch Lamlertprasertkul กรรมการอิสระ / Independent Director อายุ / Age 55 ปี / Years

อยูบ่ า้ นเลขที 1213/88-89 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
Residing at 1213/88-89 Soi Lad Prao 94, Lad Prao Road, Wangthonglang, Bangkok 10310
หรือ/or  นายประวิทย์ ตันติวศินชัย / Mr. Pravit Tantiwasinchai กรรมการอิสระ / Independent Director อายุ / Age 61 ปี / Years
อยูบ่ า้ นเลขที 333/42 หมูบ่ า้ นไม้ลอ้ มเรือน ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
Residing at 333/42 Mai Lom Ruen Village, Chaloem Prakiat Rama 9 Road, Nongbon, Prawet, Bangkok 10250
หรือ/or  นายคเชนทร์ เบญจกุล / Mr. Kachen Benjakul กรรมการอิสระ / Independent Director อายุ / Age 40 ปี / Years
อยูบ่ า้ นเลขที 342/26 หมูบ่ า้ นพฤกษ์ภริ มย์ ซอยรามอินทรา 14 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230
Residing at 342/26 Pruek pirom Village, Soi Ramintra 14, Ramintra Road, Thareang, Bangkhen, Bangkok 10230
หรือ/or  นายวรสิทธิ โภคาชัยพัฒน์ / Mr. Vorasit Pokachaiyapat กรรมการอิสระ / Independent Director อายุ / Age 54 ปี / Years
อยูบ่ า้ นเลขที 67/1 ซอยเจริญใจ ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองตันเหนือ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
Residing at 67/1 Soi Charoenchai, Sukhumvit Road, Klongton Nua, Klongtoey, Bangkok 10110
หรือ/or  นายวิบลู ย์ศกั ดิ อุดมวนิช / Mr. Viboolsak Udomvanich เลขานุการบริษทั / Company Secretary อายุ / Age 63 ปี / Years
อยูบ่ า้ นเลขที 800/76 ซอยตระกูลสุข ถนนอโศก-ดินแดง แขวงดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
Residing at 800/76 Soi Trakunsuk, Asoke-Din Daeng Road, Din Daeng, Bangkok 10400
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หรือ/or  ชือ / Name ______________________________________ อายุ / Age _______ ปี / year อยูบ่ า้ นเลขที / residing at
________________ถนน / Road ______________________________________ตําบล/แขวง / Sub-district
________________________________________อําเภอ/เขต / District __________________ จังหวัด / Province
________________________ รหัสไปรษณีย์ / Postal Code ___________
หรือ/or  ชือ / Name ______________________________________ อายุ / Age _______ ปี / year อยูบ่ า้ นเลขที / residing at
________________ถนน / Road ______________________________________ตําบล/แขวง / Sub-district
________________________________________อําเภอ/เขต / District __________________ จังหวัด / Province
________________________ รหัสไปรษณีย์ / Postal Code ___________
หรือ/or  ชือ / Name ______________________________________ อายุ / Age _______ ปี / year อยูบ่ า้ นเลขที / residing at
________________ถนน / Road ______________________________________ตําบล/แขวง / Sub-district
________________________________________อําเภอ/เขต / District __________________ จังหวัด / Province
________________________ รหัสไปรษณีย์ / Postal Code ___________
คนใดคนหนึงเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้า เพือเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมใหญ่สามัญผู้
ถือหุน้ ประจําปี ครังที 1/2560 ในวันพฤหัสบดีที 20 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม B ชัน 9 อาคารอินเตอร์ลงิ ค์ ทาวเวอร์ ถนน
บางนา-ตราด เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หรือทีจะพึงเลือนไปในวัน เวลา และสถานทีอืนด้วย / Only one of them to represent
myself/ourselves for attending and voting on my/our behalf at the Shareholder’s Annual General Meeting No.1/2017 (B.E.) to be held
on Thursday April 20, 2017 at 02.00 p.m. at the conference room B on 9th floor Interlink Tower Building on Bangna-Trad Road,
Bangna District, Bangkok, or such other date, time and place as the Meeting may be adjourned.
กิจการใดทีผูร้ บั มอบฉันทะได้กระทําไปในการประชุมนัน ให้ถอื เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ / Any act(s) performed by
the Proxy in this Meeting shall be deemed to be the action(s) performed by myself/ourselves in all respects.

ลงนาม / Signed _________________________________________ ผูม้ อบฉันทะ / Grantor
(
)

ลงนาม / Signed__________________________________________ ผูร้ บั มอบฉันทะ / Proxy
(
)

ลงนาม / Signed__________________________________________ ผูร้ บั มอบฉันทะ / Proxy
(
)

ลงนาม / Signed__________________________________________ ผูร้ บั มอบฉันทะ / Proxy
(
)
เพือความรวดเร็วในการลงทะเบียน
โปรดนําแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมซึงพิมพ์บาร์โค้ด มาแสดงต่อเจ้าหน้าทีลงทะเบียนในว ันประชุม
Please convenience in the registration,
Please bring your barcode already printed on the Registration Form to show at the meeting.
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หมายเหตุ / Remarks
1. ผูถ้ อื หุน้ ทีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุน้
ให้ผรู้ บั มอบฉันทะหลายคนเพือแยกการลงคะแนนเสียงได้ / The shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to
attend and vote at the Meeting and cannot split the number of shares to many proxies for splitting votes.
2. ผูถ้ อื หุน้ จะต้องมอบฉันทะเท่ากับจํานวนหุน้ ทีระบุไว้ในข้อ (2) โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจํานวนทีระบุไว้ในข้อ (2) ได้ /
The shareholder must authorize the votes to the Proxy equal to the total numbers of shares specified in Clause (2) and cannot
divide those specified shares in partial to the proxy.
3. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ซึงเป็ นแบบทีใช้เฉพาะกรณีผถู้ อื หุน้ เป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตังให้คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย
เป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ ซึงบริษทั ฯ ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษทั ฯ http://corporate.se-ed.com เพือให้ผถู้ อื หุน้ สามารถดึงข้อมูลมา
ใช้ได้ตามความเหมาะสม / Proxy Form C for foreign shareholders appointing custodians in Thailand. Interested shareholders can
obtain information from the company’ website at http://corporate.se-ed.com
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